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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

      від 18 грудня  2018 року                                                        №  601
  м. Кропивницький

Про безоплатну передачу майна 

Керуючись  статтями  43,  60  і  пунктом 10  Прикінцевих  та  перехідних
положень  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
відповідно до вимог Закону України “Про передачу об'єктів права державної
та  комунальної  власності”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
21  вересня  1998  року  № 1482  “Про  передачу  об'єктів  права  державної  та
комунальної  власності”,  рішення  Кіровоградської  обласної  ради  від
29  вересня  2006  року  №  61  “Про  управління  майном  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області”  (зі  змінами  та
доповненнями),

обласна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на безоплатну передачу:
водолічильника  ультразвукового  “Эргомера-125-БВ-Б11-DN200/В-

2/100/1,0МПа/50°С/Ст20-DN200/В-2/100/1,0МПа/  50°С/Ст20-И0-Д0-Т0-І0-
RS232-C-БМА” з комунальної власності територіальної громади смт Смоліне до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області на баланс
для поповнення статутного капіталу ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;

комплексу  будівель  і  споруд  (нежилого  приміщення  аптеки  №  36),
розташованого за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Панчеве, Новомиргородський
район, Кіровоградська область  зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ і міст області з балансу КП «Регіональний центр розвитку послуг»
до  комунальної  власності  територіальної  громади  с.  Панчеве
Новомиргородського району для використання під житло для дітей-сиріт, які
перебувають на квартирному обліку;

п’яти  легкових  службових  автомобілів  марки  Renault моделі  Duster
вартістю 499944,00 грн  з ПДВ за одну одиницю для перевезення  медичних
працівників,  що  працюють  в  сільській  місцевості,  придбаних  за  рахунок
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цільової  субвенції з  державного  бюджету  обласному бюджету
Кіровоградської  області   на  здійснення  заходів,  спрямованих  на  розвиток
системи  охорони  здоров’я  у  сільській  місцевості,  зі  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області  з  балансу  Об’єднаного
автогосподарства медичних закладів, а саме: 

двох  автомобілів  номер  кузова  VF1HJD40761988204 та  номер  кузова
VF1HJD40761988218 до спільної власності територіальних громад сіл, селища
Кіровоградського  району  на  баланс   комунального  некомерційного
підприємства  Кіровоградської  районної  ради  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги Кіровоградського району»;

одного  автомобіля  номер  кузова  VF1HJD40861988146 до  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селища  Компаніївського  району  на
баланс   комунального  неприбуткового  підприємства   «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги Компаніївської районної ради»;

одного  автомобіля  номер  кузова  VF1HJD40661988162 до  спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Онуфріївського району на баланс
комунального  некомерційного  підприємства   «Центр  первинної   медико-
санітарної допомоги Онуфріївської районної ради Кіровоградської області»;

одного  автомобіля  номер  кузова  VF1HJD40461988144 до  спільної
власності територіальних громад сіл, селища Устинівського району на баланс
комунального некомерційного підприємства  «Устинівський районний центр
первинної  медико-санітарної допомоги».

2. Передачу  здійснити  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства
України.

3. Внести зміни до рішення обласної ради від 21 вересня 2018 року № 550
“Про  безоплатну  передачу  майна”,  а  саме:  в  абзаці  11  пункту  1  рішення
обласної  ради  слова  “державний  номер  ВА  3238  АХ” замінити  словами
“номер шасі (кузова, рами) – Y79390945В0А15002”.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію обласної ради з питань власності.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко
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